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INTENSIFY plakatas

Projekto partnerių atstovai

Iš kairės į dešinę: Uberto Di Remigio (Treviso), Thomas Rogers (Cork), Lina Gelažienė (ECAT), Antonio
Zonta (Treviso), Matus Skvarka (Trnava), Erika Balazova (Trnava), Roberto González Argote (Vitoria
Gasteiz), Vaiva Ramanauskienė (ECAT), Aitor Albaina Vivanco (Vitoria Gasteiz), Brian Cassidy (Cork),
Jeremy Draper (Milton Keynes), Neil Allen (Milton Keynes), Paolo Barnaba (Treviso), Thies Schroeder
(Energie Avantgarde Anhalt), Lucia Kolega (Zadar), Jim McGeever (ECAT), Joao Cleto (Ageneal),
Mariogiovanna Laudani (Projekto sekretoriatas), Sebastain Wunderlich (Energie Avantgarde), Tim
Cordy (Projekto sekretoriatas)
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Šiame leidinyje Jums pristatome projektą, jo tikslus, veiklas bei partnerius.
=====================================
Daugiau nei 70 proc. europiečių gyvena miestuose ir kitose urbanizuotose vietovėse, kurios suvartoja
apie 80 proc. visos ES suvartojamos energijos ir tuo pačiu išmeta didžiausią CO2 emisijų kiekį. Tuo
pat metu miestai vis labiau kenčia nuo intensyvėjančių klimato kaitos padarinių, tokių, kaip karščio
bangos, intensyvios liūtys, audringi vėjai ir potvyniai. Poreikis mažinti anglies dvideginio emisijas yra
išties svarbus. ES šalys (tuo pačiu jų regionai ir savivaldybės) pagal tarptautinius susitarimus ir
įsipareigojimus siekia ambicingų anglies
dvideginio mažinimo tikslų, kuriems pasiekti savivaldybių administracijos rengia ir įgyvendina vietos
lygmens klimato veiksmų programas. Tačiau vien savivaldybių administracijos pastangų neužtenka.
Vietos valdžia tiesiogiai kontroliuoja tik mažą išmetamų teršalų dalį, todėl būtina surasti būdus, kaip
paskatinti mažinti emisijas kitus teršėjus. Tikslai iš tiesų ambicingi ir norint juos įgyvendinti,
reikalingas aktyvus gyventojų įsitraukimas bei ryškūs visuomenės elgsenos pokyčiai, kurie negali būti

tiesiog primesti žmonėms. Visuomenei svarbu išaiškinti, kad savo veiksmais kiekvienas mūsų ženkliai
prisidedame prie anglies dvideginio emisijų, todėl reikia prisiimti atsakomybę ir imtis veiksmų toms
emisijoms mažinti. Visuomenės norai ir valia įtakoja politinius sprendimus, todėl bendrų pastangų
dėka gali būti pasiekti puikūs rezultatai.
Projekto INTENSIFY tikslas - paskatinti visuomenę aktyviai dalyvauti procese, kaip pakeisti
bendruomenės ir individualų elgesį, kad padidėtų piliečių pastangos sumažinti anglies dvideginio
išmetimus Projektas INTENSIFY dalinai finansuojamas Interreg Europe programos lėšomis. 85 proc.
projekto įgyvendinimui reikalingų lėšų skiriami iš Interreg Europe programos, 15 proc. prisideda
projekto partneriai. Projekte dalyvauja 8 Europos regionai, vadovaujantis projekto partneris - Energy
Management Agency AGENEAL , Almada, Portugalija. Kiti partneriai: Corko miesto savivaldybė,
Airija, Vitoria-Gasteiz aplinkosaugos studijų centras, Ispanija, Milton Keinzo savivaldybė, JK, Treviso
provincija, Italija, Energievantgarde Anhalt, Vokietija, Trnava miesto savivaldybė, Slovakija ir Zadaro
miesto savivaldybė, Kroatija. Patariamasis partneris projekte – VšĮ Aplinkosaaugos valdymo ir
technologijų centras, Lietuva.
==============================================
Saudações
Almados regioną atstovauja vietos Energetikos agentūra AGENEAL. Projekte dirba 3 šios agentūros
atstovai – Carlos Sousa, Joao Cleto and Pedro Gomes. Almada yra vienas iš lyderiaujančių
Portugalijos regionų prisitaikymo prie klimato kaitos ir energijos sunaudojimo mažinimo bei
monitoringo srityse. Daug dirbama siekiant į šiuos procesus aktyviai įtraukti visuomenę. AGENEAL
yra vadovaujantis projekto partneris.

===============================
Beannachtaí
Korkas yra antrasis pagal dydį sparčiai augantis Airijos miestas. Pesrkirsčius administracinį teritorinį
pasidalinimą, nuo 2019 m. liepos mėn. miesto plotas praktiškai patrigubės, o gyventojų padvigubės
(bus apie 212,000). Dėl to atsiras naujų iššūkių dirbant klimato kaitos padarinių švelninimo srityje,
įskaitant emisijas iš žemės ūkio, su kuo nebuvo susidurta iki šiol. Iš kitos pusės atsiras daugiau
galimybių imtis konkrečių veiksmų susiduriant su šiais iššūkiais. Projekto partnerio atstovai Thomas
Rogers ir Brian Cassidy dalyvaus projekte ir sieks, kad Korko miesto gyventojai aktyviau įsitrauktų į
klimato kaitos padarinių mažinimo procesus.

Thomas Rogers

Brian Cassidy
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Saludos
Vitoria-Gasteiz siekia patobulinti 2014–2020 m. Baskų krašto regioninę veiksmų programą. 2012 m.
Baskų kraštas sugebėjo 4% sumažinti CO2 emisijas lyginant su 1990 m. Tai buvo pasiekta per
ženklaus ekonomijkos augimo laikotarpį. Regiono atstovai - Aplinkosaugos studijų centras siekia
tolimesnio CO2 emisijų mažinimo. Juan Carlos Escuderos yra vienas iš centro specialistų, dirbsiančių
projekte.

Roberto González Argote (Vitoria Gasteiz)
==========================
Greetings
Milton Keinzas yra vienas jauniausių JK miestų, gyvuojantis tik apie 50 metų. Jo gatvių tinklas
suprojektuotas pagal amerikietišką sistemą ir miestas yra labai erdvus. It streetscape is designed
along the lines of the American grids system and is very spacious. Milton Keinze yra išvystyta
gyventojų sudominimo elektromobiliais ir įtraukimo sistema – pagrinmdiniame miesto prekybos
centre yra įsteigtas elektyromobilių centras. Miesto savivaldybė siekia ambicingų tikslų – iki 2050
paversti Milto Keinzą nulinių emisijų miestu. Savivaldybės atstovas projekte Jeremy Draper yra
įsitikinęs, kad dalyvaujant projekte INTENSIFY, bus pasiektas aktyvesnis gyventojų įsitraukimas į CO2
emisijų mažinimo veiklas.

Jeremy Draper
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Saluti
Italijos Veneto regiono Treviso miestas ir provincija yra įsipareigoję mažinti energijos suvartojimą,
ypač pastatuose.. Provincijos pastatuose suvartojama apie 40% energijos nuo viso suvartoto
energijos kiekio regione ir išskiriama apie 36% CO2. Treviso provincijos atstovas Antonio Zonta
pažymi, kad iššūkiai yra akivaizdūs. Vartotojai turi būti šviečiami šioje srityje, kad galėtų
sąmoningiau ir aktyviau įsitraukti į CO2 emisijų mažinimo veiklas. Projektas INTENSIFY padės kurti
platformą ar platformas, siekiant aktyvesnio visuomenės įtraukimo ir dalyvavimo CO2 emisijų
mažinimo srityje.

======================
Schöne Grüße
Anglies dioksido emisijų mažinimo srityje labai svarbus yra tinkamas miestų planavimas. “Geras
planavimas = mažos emisijos” sako Rolf Hennig, atstovaujantis Regioninio vystymo ir Transporto
ministeriją Vokietijos Sachsen-Anhalt Regione. Projekto partneris yra EnergiavantgardeAnhalt e.V.
Rolf sako, kad poreikis mažinbti anglies dioksido išmetimus mūsų kasdieniniame gyvenime yra labai
svarbus. Jis tiki, kad regione galima gerokai pagerinti klimato apsaugą per regioninį mokymąsi,
didesnį atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir šilumos, elektros energijos ir mobilumo
sistemų sujungimą.

Rolf Hennig
=========================

Pozdravy
Trnavos miestas Slovakijoje yra seniausias karališkasis miestelis ir kadaise buvo Vengrijos Karalystės
Bažnyčios „sostinė“. Tai sparčiai augantis miestas, kuriame įsikūrę tokios didelės įmonės kaip
Peugeot-Citroen PSA, o visai šalia yra ir atominė elektrinė. 80 proc. regiono energijos gaunama iš
iškastinio kuro šaltinių. Kur įmanoma, siekiama atsinaujinančių energijos šaltinių, kogeneracijos,
centralizuoto šildymo ir šilumos siurblių naudojimo. Matus Skvarka iš Miestų energetikos
departamento teigia, kad suinteresuotieji subjektai, įskaitant piliečius, prisidės prie projekto
INTENSIFY sėkmės regione.

======================

Pozdravi
Zadaro miestas 2014 m. patvirtino Darnios Energetikos veiksmų planą., kuriame iki 2020 m. siekiama
21% sumažinti CO2 emisijas. Siekdamas emisijų mažėjimo miestas susiduria su daugeliu iššūkių,
tokių kaip turistų skaičiaus didėjimas, atplaukiantys kruiziniai laivai, kurie įtakoja transporto ir
statybų sektoriaus augimą. Dalyvaudamas INTENSIFY projekte, miestas tikisi sumažinti CO2 emisijas
aktyviau į procesą įtraukiant visuomenę – įpareigojant ją bendradarbiauti ir kartu dirbti šiops srities
projektuose.
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Sveikinimai
Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras (ECAT), esantis Kaune, specializuojas darnaus
vystymosi politikos srityje vietos ir regioniniu mąstu. Organizacija turi patirties dirbant su visuomene,
jos įtraukimu ir aktyviu dalyvavimu CO2 emisijų bei klimato kaitos padarinių mažinimo srityje. ECAT
yra INTENSIFY projekto patariamasis partneris ir bus atsakingas už tarpregioninio mokymosi ir
patirties sklaidos komponentų įgyvendinimą. ECAT koordinuos tematinių renginių organizavimą,
geros praktikos pavyzdžių registro formavimą ir pildymą, patirties mainų vizitus bei patirties
perdavimo seminarus. ECAT taip pat padės projekto partneriams rengti Regioninius veiksmų planus.

